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                                                         Português  

Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Crítico Gastronômico; 

*O uso do oso,osa eza, izar e isar; 

Metodologia  

1-Fazer a correção da tarefa de casa; 

2-Assistir o vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=sy5Y5BMOn30 

2-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:69 a 71; 

3-Passar para o caderno: 

1- 

 



2-Use ISAR ou IZAR para completar as palavras: 

 

Em Casa 

1-Rosa quer enviar uma carta de agradecimento a seu namorado 

Raposo,mas esta em dúvida sobre como pode melhorá-la,escrevendo 

apenas uma palavra para ideia que está no parênteses do texto.Cole o 

texto no caderno e reescreva-o fazendo as trocas necessárias. 

 

 

 

2- Livro de Atividades Complementares Páginas: 17 a 19; 

                                           Geografia 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Amarre as pontas; 



*Revisão no caderno; 

Metodologia  

1-Fazer as correções das tarefas de casa; 

2-Fazer no caderno as atividades Amarre as pontas do Módulo 4 

Páginas:286 e 288; 

Em Casa 

*No caderno de Geografia,faça o cabeçalho,depois recorte o texto e 

cole no caderno , copie as atividades e responda: 

   

 Você sabe a diferença entre zona urbana e zona rural?  

  Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas 
que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem 
no campo formam a comunidade rural. 
  Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum, por exemplo, alguns 
serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, 
comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. 
Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem junto uns dos 
outros. 
  A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. 
As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, etc. As casas da 
zona rural não são construídas perto uma das outras. As maiorias das 
pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do 
gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. 
Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os 
animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves são chamadas pecuaristas. 
As formas de diversão e distração das pessoas variam muito de um lugar para 
o outro. É muito importante que todas as pessoas procurem se divertir e 
distrair para poder manter a saúde mental e física. 
  Nas cidades há formas para as pessoas se distraírem: cinemas, teatro, 
zoológico, parques, televisão, etc. 
  No campo, onde a vida é mais simples e não existem muitas escolhas para 
diversão, as pessoas se divertem pescando, andando a cavalo, tomando 
banho de rio, cachoeira, etc. 
  Na cidade ou no campo as pessoas podem se distrair lendo bons livros, 
fazendo passeios a pé, conversando. 

 

Agora responda 



1-O que você já sabia sobre o trabalho no campo? 
2-O que você aprendeu sobre as formas de trabalho no campo? 
3-Imagine que você é um trabalhador do campo, que trabalho gostaria 
de desenvolver? Por quê? 
4-No município que você mora tem mais trabalho rural ou urbano? 
5-Reescreva as frases abaixo para que fiquem certas: 
a-Na zona rural tem grandes lojas. 
b-Os alimentos naturais como frutas, legumes e verduras vêm da zona 
urbana. 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*Correção da tarefa de casa; 

*Medida de temperatura; 

*Multiplicação e Divisão 

Metodologia 

1-Fazer a correção da tarefa de casa; 

2-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:138 e 139; 

3-Caderno de matemática: 

1-Arme ,efetue e tire a prova real aplicando a operação inversa: 

a-319 x 12=  \  b-578 x 43= \   c-987 x 56= \  d-474 x 78 \  e-649 x 90= 

Em Casa 

1- Livro de Atividades Complementares Páginas: 50 a 52; 

                                                 história 

Conteúdo 

* O Brasil Republicano 
 
Metodologia  

1-Cole a atividade a seguir no caderno de História ,leia o texto e faça 

as atividades; 
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ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

 
1) Leia o texto com atenção: 
                                           O Brasil Republicano 
 
   A República foi proclamada no Rio de Janeiro, em 15 de novembro 
de 1889. Em 24 de fevereiro de 1891 foi aprovada a nossa primeira 
Constituição Republicana. Com ela o Brasil passava a ser uma 
federação (união formada pelo governo federal, estado e municípios). A 
constituição garantia a liberdade de pensamento, expressão e crença 
religiosa para todos os cidadãos. 
   O movimento que havia estabelecido à República no Brasil era 
formado por militares e civis. A maioria dos militares era de oficiais do 
Exército. Entre os civis, os mais influentes eram fazendeiros de café de 
São Paulo e Minas Gerais, reunidos no Partido Republicano. 
  Nos primeiros anos da República, foram os militares do Exército que 
governaram o país. Tiveram muitas dificuldades. 
  Após a proclamação da República, o Brasil foi governado, por um 
curto período, pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto. Esse período é chamado de República da Espada, por ter tido 
dois presidente militares. 
  Prudente de Morais foi o primeiro presidente civil eleito de nossa 
história. Ele assumiu o cargo em 1894. O período de 1894 até 1930, 
quando uma revolução levou ao poder o gaúcho Getúlio Vargas, é 
chamado de República Oligárquica, República dos Bacharéis ou 
República do Café com Leite. 
  Muitas pessoas ainda defendiam a Monarquia, e, além disso, havia 
divergências sobre questões econômicas e políticas importantes. Como 
promover os interesses de todas as regiões do país sem privilegiar 
uma ou outra? Como garantir os direitos dos estados e municípios sem 
enfraquecer a autoridade do governo federal? 
  Questões como essas ainda hoje são discutidas, pois em torno delas 
há interesses divergentes na sociedade brasileiras. 
 
Responda de acordo com o texto: 



2-Em 1891 foi aprovada a nossa primeira Constituição Republicana. O 
que ela garantia?  
 
R:_______________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
3-Quais autoridades lideravam o movimento da República no Brasil? 
  
R:_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
  
4-O Brasil foi governado por vários presidentes ligados ao setor 
agrícola. Quais os mais influentes? 
 
R:_______________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
5-Assinale a alternativa correta: 
 
a-Quem foi o primeiro presidente civil?  
 
(   ) Getúlio Vargas 
(   ) Prudente de Morais 
(   ) Floriano Peixoto 
 
b-Como foi chamado o período governado pelos marechais Deodoro da 
Fonseca e Floriano Peixoto? 
 
(   ) República Oligárquica 
(   ) República dos Bacharéis 
(   ) República da Espada 
  

6-Quem é o atual presidente da República? 

R._______________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Português  

Conteúdo 

*Assim que se escreve... 

*Correção da tarefa de casa; 

*Resenha Critica; 

Metodologia  

1-Fazer a correção das tarefas de casa; 

2-Fazer as atividades da seção: Assim que se escreve do Módulo 4 

Páginas: 72  e 73; 

3- Correção do livro de Livro de Atividades Complementares Páginas: 

04 a 11; 

Em Casa 

*Passe a lista a seguir para o caderno de português,não se esqueça de 

fazer o cabeçalho; 

1-Vamos transformar os adjetivos abaixo em substantivos? 

 

belo –esperto –esperteza 

duro – dureza 

triste – tristeza 

malvado – malvadeza 

frio – frieza 

 

2-Agora tentaremos descobrir o feminino das palavras a seguir: 

francês – francesa 

chinês – chinesa 

barão- baronesa 



duque – duquesa 

príncipe – princesa 

libanês – libanesa 

tailandês – tailandesa 

inglês – inglesa 

português- portuguesa 

 

3-Usando de sua esperteza, rapidamente mataremos a charada, não é 

mesmo? Então vamos lá! 
 

Os substantivos originados de um adjetivo são escritos com: “EZA”. 
 

Tristeza – esperteza - beleza 

 

Os adjetivos femininos que indicam lugar de origem e título de nobreza 

são escritos com “ESA”. 
 

Duquesa – chinesa – portuguesa. 

 

                                                 Religião 

Conteúdo 

*Varal de quadrinhos; 

*Os direitos humanos fundamentais:Igualdade e Dignidade 

Metodologia 

1-Fazer a atividade em quadrinhos na folha de redação ,iremos adaptar 

atividade proposta no Livro de Empreendedorismo Página 53; 

Valores a serem usados deverão ser sorteados: 

1-Economia: Menino que deixa a luz acesa quando sai do quarto; 

2-Conservação:Menina cortando e aproveitando a parte de cima para 

fazer saia; 

3-Conserto:Grupo de amigos juntando dinheiro para comprar algumas 

ferramentas e arrumar a bicicleta de um deles; 



 

Em Casa 

Faça cabeçalho no caderno de religião,depois pular 3 linhas e colar o 

texto a seguir: 

 

 

1- Pesquise na Constituição Brasileira: Quais os direitos da pessoa 

humana? 

2- A discriminação é uma doença que precisa ser curada com doses de 

respeito. Quando tratamos o próximo com igualdade e dignidade 

significa que o respeitamos. O que significa respeitar? 



 

 

2- Descubra no caça palavras os direitos da pessoa humana , escreva 

uma frase com cada uma delas: 

 

 



                                            Ciências 

Conteúdo 

*Amarre as pontas; 

*Revisão no caderno; 

Metodologia 

1-Fazer as atividades da seção: Amarre as pontas do Módulo 4 

Páginas: 216  a 218; 

Em Casa 

*Faça o cabeçalho no caderno de Ciências,recorte o texto a seguir e 

cole no caderno; 

 

  

 Agora, responda às questões.  

1) O que é a Lua?  

 2) O que é a luz da Lua?  

3) Quantas são as fases da Lua?  

 4) Desenhe e nomeie cada uma das fases da Lua.  



5) Quantos dias, aproximadamente, dura cada fase da Lua? 

6) Quantos dias a lua leva para completar todas as fases da Lua? 
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                                                    Matemática  

 Conteúdo 

*Para organizar o Pensamento; 

*Correção da tarefa de casa; 

*Pesquisa e estatística; 

*Operações ; 

Metodologia 

1-Fazer correção da tarefa de casa; 

2-Revisar o conteúdo na seção: Para organizar o Pensamento 

do Módulo 4 Páginas:140 e 141; 

3-Fazer a introdução do capitulo,relembrar como se faz tabela e 

resolver as atividades do Módulo 4 Páginas:142 e 147; 

4-Hora das operações: 

a-234 x12= 

b-123x 85= 

d-3090-2345= 

e-4000- 3678= 

f-4567+3456= 



g-45675+ 6895= 

Em Casa 

1- Livro de Atividades Complementares Páginas: 53 e 54; 

2-No caderno: Resolva os desafios abaixo: 
1)    O dobro de 15 mais o triplo de 25 é _______________ 

2)    O triplo de 24 mais o quádruplo de 31 é _______________ 

3)    O sêxtuplo de 110 menos o triplo de 65 é _______________ 

4)    O sêxtuplo de 26 menos o dobro de 78 é _______________ 

5)    O quíntuplo de 150 mais o triplo de duas centenas é ________  

6)    O triplo de 253 menos o dobro de 155 é _______________  

7)    O dobro de dois milhares menos nove centenas é __________ 

8)    O quíntuplo de 156 mais nove dezenas é _______________  

9)    O sêxtuplo de uma centena mais 3 dúzias é ______________  

 

                                               Ciências  

Conteúdo 

*Correção do livro de Atividades Complementares; 

*Revisão no caderno; 

Metodologia 

1-Fazer no quadro a revisão das Atividades complementares Páginas: 

64 a 69; 

Em Casa 

1. Pesquise e registre em seu caderno sobre:  

a-SOLSTÍCIO DE VERÃO  



b-SOLSTÍCIO DE INVERNO  

c-EQUINÓCIO DE PRIMAVERA  

d-EQUINÓCIO DE OUTONO  

2-Faça um desenho para cada estação do ano.  

3-Responda:  

a) Por que acontecem os dias e as noites?  

b) Explique: Por que existe ano bissexto?  

c) Explique o que é translação: 

                                               geografia 

Conteúdo 

*Correção do livro de Atividades Complementares; 

*Correção da tarefa de casa; 

*Revisão:As principais atividades econômicas no Brasil; 

Metodologia 

1-Fazer a correção do Livro de Atividades Complementares; 

2-Fazer a correção da tarefa de casa; 

3-Revisar em um debate quais são: As principais atividades 

econômicas no Brasil. Fazer no quadro o esquema a seguir e revisar: 



 

Em Casa 

1-Faça cabeçalho no caderno de geografia , pule 3 linhas e,cole o texto 

a seguir,depois copie e responda as atividades. 

 



 

1- Escreva três atividades econômicas desenvolvidas no território brasileiro.  

 2-Em que consistem as atividades econômicas desenvolvidas no setor terciário da 

economia?  

3-O investidor estrangeiro tem muitas opções de negócio no Brasil. Escreva três 

dessas opções.  

5- O setor secundário da economia tem grande importância no cenário econômico 

brasileiro. Explique como esse setor está dividido.  

 6- Quais são os produtos que tornam o Brasil um dos maiores produtores mundiais 

de alimentos?  
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                                                 história 

Conteúdo 

*Amarre as pontas ; 

*Correção do Livro de Atividades Complementares; 

*Revisão do Texto: O Brasil e os brasileiros de hoje; 

Metodologia 

1- Assistir a  Aula no ; 

2-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas 252 a  254 

3-Fazer no quadro a correção do Livro de Atividades Complementares 

Páginas 76 a  80; 

3-Rever o conteúdo : O Brasil e os brasileiros de hoje, do Módulo 4 

Páginas 242 a  250 ,sublinhar as partes importantes e enumerá-las . 

Em Casa 

1-Passar para o caderno as partes sublinhadas do Módulo 4 Páginas 

242 a  250,valor  dessa atividade 1,0 ponto 

                                                   Ciências  

Conteúdo 

*Correção do livro de Atividades Complementares; 

*Revisão:Movimentos da Terra 

Metodologia 

1-Assistir a Aula no ; 



2-Fazer a correção do livro de Atividades Complementares; 

3-Fazer oralmente uma revisão sobre os movimentos da Terra,usar as 

referências do Módulo 4 Páginas:196 a 199 

Em Casa 

*Faça cabeçalho no caderno de Ciências ,cole o texto a seguir,depois 

copie e responda as questões. 

 

2- De acordo com o texto acima, responda: 

a) O Ano Bissexto tem quantos dias? Por que isso acontece?  

b) No movimento de Translação, os raios solares incidem de maneira 

diferente sobre a Terra. Além de dar origem ao ano, a que esse 

movimento também da origem? Quais são elas?  

3 - Escreva a resposta nos espaços abaixo: 

a- Movimento que a Terra faz quando gira em volta do Sol.__________ 



b – Movimento que a Terra faz em volta de si mesma.____________ 

c– O movimento de Rotação dura________________ horas. 

d – O movimento de Translação dura um _____________________. 

e – O movimento de Translação dá origem as quatro _______ do ano. 

f– Estação das flores. _______________________  

g – Estação do frio. _________________________ 

h- Estação do calor. __________________________ 

i- Estação das frutas. _________________________ 

 

                                                   Matemática 

Conteúdo 

*O que é censo? 

*Etapas de uma pesquisa de estatística; 

*Correção da tarefa de casa; 

Metodologia 

1- Assistir a  Aula no ; 

2-Ler os textos e debater  do Módulo 4 Páginas:148 a 154; 

3-Fazer no quadro a correção da tarefa de casa; 

Em Casa 

1-Fazer a pesquisa para coletar dados, com tema Covid,na minha 

família. 

Como o momento não permite sair muito de casa faça sua pesquisa 

por meio do Whatssap; 

Recorte e cole em seu caderno o Roteiro de pesquisa a seguir: 

 

Número de pessoas a serem entrevistadas 10 



 

Goiânia, 19 de Novembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

Covid,na minha família. 

Perguntas a serem feitas: 

1-Você já deu Covid? 

Sim ____ 

Não ____ 

2-Quais sintomas você teve: 

Febre ______                       Falta de ar ______  

Dor de cabeça ______         Diarréia _____           

Cansaço ____                      Fraqueza ______  

Dor no corpo ______           Fez uso de medicação ______ 

3-Precisou ficar internado? 

Sim_____ 

Não _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 20 de Novembro  de 2020. 

Professora: Lilian Queiroz  Série:4º A 

 

  Plano de Aula para sexta- Feira  20\11 

                                                  Arte 

Conteúdo 

*Roda de leitura; 

*Olhando do alto 

*Arte de todos os tamanhos; 

Metodologia  

1- Assistir a vídeo aula; 

2-Ler os textos e fazer as atividades; 

Em Casa 

Usando Lápis de cor e canetinha faça um belo colorido no desenho a 

seguir: 

 

 



Português \Produção de texto 

Conteúdo 

*Resenha crítica; 

*Atividades Complementares; 

Metodologia  

1- Assistir a vídeo aula; 

2-Ler os textos do Módulo 4 Páginas:74 e 75 ; 

3-Fazer as atividades do Módulo 4 Páginas:76  e 77 

4-Juntos faremos uma resenha critica de uma livro que escolheremos 

juntos, é importante que todos conheçam a obra; 

 


